
 
UNCRPD - Conference of State parties 

New York 
9/06/2015 – 11/06/2015 

 
 

  
• Inleiding 

 
Van 9 tot en met 11 juni 2015 vond in de gebouwen van de VN in New York de 8stee editie plaats van 
de “Conferentie van Staten die Partij zijn bij het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap (UNCRPD)”. De Belgische delegatie bestond uit 8 leden: 

- De Staatssecretaris bevoegd voor het beleid voor personen met een handicap Elke Sleurs en 
2 van haar medewerkers (Luc Dubois en Jeroen Lemaître) 

- Vanwege het interfederaal coördinatiemechanisme (FOD Sociale Zekerheid): Gauthier Cocle 
en Greet van Gool 

- Vanwege het Focal point van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Caroline Daux 
- Vanwege het maatschappelijk middenveld (BDF): Gisèle Marlière en Pierre Gyselinck. 

 
De Conferentie had een officieel luik met een algemeen debat voor nationale verklaringen, er waren 
tientallen side-events, er werden bilaterale contacten georganiseerd en de Belgische delegatie werd 
door de ambassadeur uitgenodigd voor een werkbespreking op de residentie. 
 
 

• Agenda 
 

Algemeen debat 
 
Verschillende punten stonden op de agenda. Zo was er het algemeen debat, waar de verschillende 
landen die partij zijn en NGO’s een verklaring konden afleggen. Meer dan 90 sprekers waren voor dit 
debat ingeschreven, waaronder 16 Ministers en Staatssecretarissen. De hoge participatiegraad van 
de verdragsluitende partijen en van het maatschappelijk middenveld duidt opnieuw op het belang 
dat aan de COSP gehecht wordt. Twee transversale thematieken werden behandeld tijdens deze drie 
dagen durende conferentie: (1) de inclusie van de dimensie handicap in de post 2015 
ontwikkelingsagenda en (2) de inclusie van het thema handicap bij de aanpak van humanitaire 
crisissen en natuurrampen. Zoals de vorige jaren, heeft België ook dit jaar een verklaring afgelegd (in 
bijlage). Daarin heeft België onder meer verwezen naar de opvolging van de constructieve dialoog 
die in september 2014 plaats had in Genève en naar de implementatie van het UNCRPD in België. 
 
Ronde tafels en Informeel panel1 
 
Op 10 juni gingen twee ronde tafels door: 

- Ronde tafel 1, met als thema "Mainstreaming disability in reduction of poverty and 
inequality".  Er werd onderstreept dat de staten zich moeten steunen op de 
ontwikkelingsdoelstellingen om ervoor te zorgen dat de post 2015 ontwikkelingsagenda de 
mainstreaming van de rechten van personen met een handicap integreert in alle 
inspanningen om de armoede terug te dringen. De rol van het UNCRPD bij de oriëntering 
hiervan werd eveneens beklemtoond. 
 

                                                 
1 Meer info en background notes : https://papersmart.unmeetings.org/en/convention-treaty/crpd/cosp-
crpd/8th-session/documents/  

https://papersmart.unmeetings.org/en/convention-treaty/crpd/cosp-crpd/8th-session/documents/
https://papersmart.unmeetings.org/en/convention-treaty/crpd/cosp-crpd/8th-session/documents/
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- Ronde tafel 2, met als thema "Improvement of disability data and statistics: objectives and 
challenges". De verschillende interveniënten hebben de noodzaak beklemtoond (1) om de 
bestaande instrumenten te gebruiken om het inzamelen van gegevens te verzekeren; (2) om 
te helpen bij de versterking van de capaciteit van de landen om deze methodologieën in 
praktijk te brengen; (3) om de nadruk te leggen op de eindgebruikers van de gegevens, die 
over de nodige competenties moeten beschikken om de gegevens te analyseren en deze te 
vertalen om aanbevelingen te kunnen formuleren en beleid te kunnen ontwikkelen. 
 

Op 11 juni had er een informeel panel plaats met als thema “The vulnerability and exclusion of 
persons with disabilities, on issues such as the situation of women and girls, children's right to 
education, disasters and humanitarian crises”. 
Vanuit de vaststelling dat vrouwen en meisjes met een handicap over het algemeen een van de 
meest kwetsbare groepen zijn (omwille van de bijkomende belemmeringen die ze ondervinden op 
vlak van gelijkheid en de promotie), moet de nodige aandacht besteed worden aan de articulatie 
tussen de problematiek van de handicap en de meer algemene vraagstukken die betrekking hebben 
op vrouwen. Om de rechten van vrouwen met een handicap in de samenleving en de ontwikkeling te 
bevorderen, is het van groot belang dat alle projecten om de zelfstandigheid van vrouwen te 
bevorderen, rekening houden met de ervaringen van vrouwen met een handicap. Bijzondere 
aandacht moet besteed worden aan de aspecten van onderwijsn tewerkstelling, gezondheid en de 
strijd tegen geweld.  
 
Wat situaties van rampen en humanitaire crisissen betreft, hebben verschillende gebeurtenissen van 
het voorbije decennium aangetoond dat mensen met een handicap bovenmatig geraakt worden 
door rampen en humanitaire noodsituaties, omdat ze slecht geïnformeerd zijn en omdat de 
procedures voor evacuatie en interventie niet toegankelijk zijn. Het sterftecijfer van personen met 
een handicap is twee tot 4 maal groter dan dit bij personen zonder handicap. De interveniënten 
hebben dan ook positief gereageerd op de aanname van het nieuwe « Kader van sendai voor de 
vermindering van rampen (2015-2030) ». 
 
Tot slot werd er gesproken over de implementatie van het UNCRPD door de Verenigde Naties. 
Verschillende agentschappen van de VN (DESA / OHCHR / ESCAW / UN Women / UNDP / UNISDR) 
hebben toegelicht welke acties ondernomen werden om binnen hun activiteiten te zorgen voor een 
daadwerkelijke uitvoering van het UNCRPD. 
 
 

• Side-events 
 

Gedurende de drie dagen werden er verschillende side-events georganiseerd. 
Op 10 juni organiseerde EASPD (European Association of Service Providers for Persons with 
Disabilities) het side event “Development of co-produced community-based services to enjoy rights 
and be included in the community”. De Belgische Staatssecretaris was één van de key-note sprekers. 
Centraal stond artikel 19 CRPD dat handelt over onafhankelijk wonen en betrokkenheid in de 
maatschappij. Meer bepaald werd gezocht naar concrete manieren waarop deze doelstelling kan 
worden bereikt via de-institutionalisering en co-productie. 
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Op 11 juni werd een high-level paneldiscussie “Addressing disability issues in critical situations” 
georganiseerd. De Belgische Staatssecretaris gaf één van de openingsverklaringen en de FOD Sociale 
zekerheid gaf een presentatie. 
 
 

• Beslissingen van de COSP 
 

- De 9de COSP zal plaats vinden van 14 tot 16 juni 2016 
- Er zullen zes vergaderingen plaats vinden over drie volle dagen 
- Er zal aan de secretaris-generaal gevraagd worden om het rapport van de COSP te bezorgen aan 

alle verdragsluitende partijen en waarnemers. 
 
 

• Bilaterale contacten 
 

Dergelijke conferenties laten toe best practices te delen en over initiatieven te praten met zowel 
landen uit het Noorden als het Zuiden. De BE delegatie stelde zich tevens tot doel interessante 
spelers uit te nodigen om als panellisten deel te nemen aan een Belgisch side-event volgend jaar 
“sharing best practices on follow-up to the recommendations of the CRPD committee’. 
 
Volgende contacten hadden plaats: 

- De Staatssecretaris bij de Minister voor Kinderen, Ouderen en Gendergelijkheid van Zweden : 
Pernilla BARALT 

- De Minister for Disability Issues, van Nieuw-Zeeland : Hon. Nicky WAGNER  
- Prins Mired Raad Zeid AL-HUSSEIN van Jordanië 
- De Speciale Rapporteur voor de Rechten van Personen met een Handicap : Catalina 

DEVANDAS AGUILAR 
- De Voorzitter van het Comité voor de rechten van personen met een handicap : Maria 

Soledad CISTERNAS REYES 
- International Disability Alliance 

 
 

 
 
 
 
 

 


